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Den nye Tiguan Allspace. 
Et fristed for eventyrere.
Den nye Volkswagen Tiguan Allspace har plass til alt og alle takket være god plass i kupeen 

og en tredje seterad* som er standardutstyr. Den forlengede akselavstanden gir ikke bare 

økt plass og fleksibilitet, den understreker også bilens dynamiske form. Både den markante 

grillen, den uttrykksfulle lyssignaturen og takrelingen (standard) setter et tydelig preg på 

bilen. Med ekstra offroad-funksjoner, innovativ teknikk og moderne assistentsystemer er 

du rustet for de aller fleste eventyr.

Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – utvendig utstyr

*For passasjerer på inntil 1,60 meter.
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05Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – innvendig utstyr

God plass. På mange måter.
Den nye Volkswagen Tiguan Allspace har rene former, materialer av høy kvalitet og mye plass. Det gir en 

frihetsfølelse som er til å ta og føle på. Du har for eksempel god plass til å strekke godt på bena, og du kan 

spontant legge nye planer hvis du ønsker det. Med det fleksible kupékonseptet og en tredje seterad* er du 

utstyrt for det meste.

01   Den ergonomiske førerplassen er svært 
oversiktlig. Midtkonsollen vender mot føreren og har 
en elegant glassflate over Discover Pro navigasjons-
systemet. O

02 – 03   De sjenerøse plassforholdene i den nye 
Tiguan Allspace omfatter også god benplass i andre 
seterad. Har du lange ben eller mye bagasje? Andre 
seterad kan skyves 18 cm frem og tilbake, og kan 
også deles og slås ned asymmetrisk. Det nedfellbare 
midtarmlenet med to integrerte koppholdere er et 
pluss for komforten. S

04 – 05   I tillegg til de fem standard sitteplassene får 
du plass til to ekstra passasjerer i tredje seterad*. 
Med Easy Entry innstigningshjelp kan du skyve og 
vippe frem de to ytre setene i andre seterad. Også 
tredje seterad kan slås helt eller delvis ned. Dette 
betyr bedre plass i bagasjerommet. Alt i alt har den 
nye Tiguan Allspace allsidige bruksmuligheter som 
gjør den til en ekte allrounder. S

*For passasjerer på inntil 1,60 meter.
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07Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – R-LineBildet viser 20-tommers Suzuka lettmetallfelger. Disse leveres som ekstrautstyr i Norge.
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Standardutstyr S Businessline B Highline H Ekstrautstyr O

R-Line
Ønsker du en enda mer dynamisk utgave av den nye Volkswagen Tiguan Allspace? Da kan 

du velge R-Line eksteriørpakke som fremhever bilens sportslige stil. Pakken består av blant 

annet markante støtfangere i bilens farge og 19-tommers Sebring lettmetallfelger som 

leveres eksklusivt til R-Line. R line-pakken har også innvendige detaljer som skaper en 

dynamisk atmosfære inne i bilen.

01   Sort og sportslig taktrekk leveres utelukkende som en del av R-Line Plus-pakken. R-Line Top-komfortseter foran i viennaskinn byr på 
sportslig eleganse og fremragende støtte. Den karakteristiske R-Line-logoen på seteryggene er en flott detalj. O

R-Line leveres på et senere tidspunkt. Ta kontakt med din Volkswagen-forhandler for nærmere informasjon.
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09Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – tilkoblingsmuligheter og multimedieutstyr

01   Bevegelsesstyring gjør det enda enklere å betjene Discover Pro navigasjonssystem. Ved hjelp av 
håndbevegelser kan du navigere i hovedmenyen og diverse undermenyer. Du kan bruke hånden til å 
for eksempel bytte radiostasjon, bytte låt eller bla mellom bilder. O

01 – 03   Discover Pro navigasjonssystem er 
infotainmentsystemet for den kravstore. Systemet 
har en elegant glassflate over den 9,2-tommers store 
berøringsskjermen. O

02   Car-Net Guide & Inform¹⁾ hjelper deg med å finne 
spennende mål i nærheten, ledige parkeringsplasser i 
nærmeste parkeringshus eller den rimeligste 
bensinstasjonen i nærheten. Det spiller ingen rolle 
om du er ute på landet eller midt i byen. Du kan få 
oppdatert trafikkinformasjon med anbefalt 
omkjøringsrute ved kø eller nyheter fra Internett. O

03   Med App-Connect²⁾ kan du bruke mange av 
smarttelefonappene dine via berøringsskjermen på 
infotainmentdisplayet i midtkonsollen. Avhengig av 
hvilken smarttelefonmodell du har, kan du koble den 
til infotainmentsystemet ved hjelp av MirrorLink®, 
Apple CarPlay™ eller Android Auto™ fra Google. 
Skjermen på bildet viser Apple CarPlay™. En verden 
av apper venter på deg. S

 1)  Bruk av Car-Net Guide & Inform mobile online-tjenester krever Discover Media eller Discover Pro navigasjonssystem. I tillegg trenger du en mobil 
enhet (for eksempel en smarttelefon) som kan fungere som mobil WLAN-sone. Sammen med Premium telefonforberedelse (ekstrautstyr) kan du 
også bruke en mobiltelefon med remote SIM Access Profile (rSAP) eller et SIM-kort for telefon- og datatrafikk. Car-Net Guide & Inform krever at 
du har eller inngår en mobilavtale med en mobilleverandør, og de er bare tilgjengelige innenfor mobilnettets dekningsområde. Avhengig av 
mobilprisen kan mottak av datapakker fra Internett medføre høye kostnader, spesielt ved bruk i utlandet (f.eks. roaming-avgifter). Bruk av Car-Net 
Guide & Inform medfører et stort datavolum. Derfor anbefaler vi på det sterkeste et abonnement med fastpris på datatrafikk. Du må inngå en 
egen avtale med Volkswagen AG for å kunne bruke Car-Net Guide & Inform. Du må registrere bilen på www.volkswagen.com/car-net i løpet av 90 
dager etter overtagelse. Det kan variere fra land til land hvorvidt Car-Net Guide & Inform-tjenestene er tilgjengelige. Tjenestene er tilgjengelige i 
avtaleperioden. Endringer av innhold kan forekomme. Ta kontakt med din Volkswagen-forhandler for mer informasjon om Car-Net Guide & Inform 
eller les mer på www.volkswagen.com/car-net. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon om priser.

2)  Leveres bare sammen med Composition Media radio eller Discover Media og Discover Pro navigasjonssystem. Car-Net App-Connect er 
kompatibelt med teknologiene MirrorLink®, Apple CarPlay™ og Android Auto™. Tilgjengeligheten til disse teknologiene kan variere fra land til 
land. Car-Net App-Connect støttes allerede av mange mobiltelefoner, og Volkswagen samarbeider tett med store smarttelefonprodusenter for å 
øke antallet mobiltelefoner som støtter Car-Net App-Connect-teknologien. Du finner oppdatert informasjon om hvilke nye og eksisterende 
mobiltelefoner på markedet som støtter denne teknologien, på http://www.volkswagen.de/mobiltelefon.
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Mye spillerom, både onroad, offroad og online.

Friheten i nye Volkswagen Tiguan Allspace oppleves ikke bare i form av høy komfort i kupeen. Friheten betyr også at du kan bruke online-tjenestene 

fra Car-Net mens du er på farten. De nye infotainmentsystemene i elegant design byr på førsteklasses kommunikasjons-, underholdnings- og 

navigasjonsmuligheter. Og takket være bevegelsesstyringen (ekstrautstyr) kan du finne den korteste veien til sjøen eller et perfekt soundtrack for 

kjøreturen kun med en enkel håndbevegelse. I den nye Volkswagen Tiguan Allspace nyter du friheten, samtidig som du er godt forbundet med 

omverdenen.
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11

Komfort
Den nye Volkswagen Tiguan Allspace har et stort bagasjerom med fleksible 

løsninger som passer for de fleste eventyr.

01   Med tilhengerfestet trekker den nye Tiguan Allspace med enkelhet en 
campingvogn eller tilhenger på inntil 2,5 tonn²⁾. Trailer Assist gjør det enklere 
å manøvrere. Det er bare å velge kjøreretning, og assistenten manøvrerer 
tilhengeren eller campingvognen trygt på plass. Du trenger bare å gi gass, 
bremse og holde øynene åpne.¹⁾ O

02 – 04   Reiser du ofte med mye bagasje? 
Det byr ikke på problemer for den nye Tiguan 
Allspace. 7-seteren³⁾ har nemlig et bagasjerom på 
inntil 1775 liter. Når tredje seterad⁴⁾ er satt opp, 
rommer bagasjerommet omtrent 230 liter. Det gir 
deg tilstrekkelig plass i hverdagen, for eksempel når 
du skal på handletur eller reise med lett bagasje. Ved 
å slå ned tredje seterad øker du bagasjeromsvolumet 
til ca. 700 liter. Ved hjelp av en praktisk mekanisme i 
bagasjerommet kan du i en håndvending slå ned 
seteryggene på de ytre setene i andre og tredje 
seterad slik at du får plass til lange gjenstander.⁵⁾ S

 1) Innenfor systemets begrensninger.
2)  Tilhengerlasten kan utgjøre mellom 1800 og 2500 kg, avhengig av 

hva slags utstyr og motor-/girkassekombinasjon som er valgt.
3) Tredje seterad egner seg for passasjerer som er inntil 1,60 m høye.
4)  For passasjerer på inntil 1,60 m.
5)  Sørg alltid for å sikre lasten på riktig måte.

Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – førerassistentsystemer og komfort
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Førerassistentsystemer
Assistentsystemene i den nye Volkswagen Tiguan Allspace forenkler den 

mobile hverdagen din og hjelper deg i krevende trafikksituasjoner.

01   Den dynamiske fjernlysreguleringen (dynamisk lysassistent) tilpasser seg 
optimalt til trafikksituasjonen. Systemet gir fleksibel belysning av veibanen, slik 
at du kan kjøre med fjernlysene på hele tiden uten å blende møtende trafikk. 
Veibanen lyses opp på en betydelig bedre måte.¹⁾ S

02   Det går som en lek å parkere den nye Tiguan Allspace. Når du slår på 
blinklyset, registrerer systemet på hvilken side av veien du ønsker å parkere, og 
Park Assist parkeringsassistent beregner om bilen passer inn i en parkeringsluke 
som systemet har funnet. Du styrer gass, clutch og brems, mens parkerings-
assistenten automatisk styrer bilen inn i langs- og tverrgående parkeringsluker – 
og ut igjen.¹⁾ O

03   Lane Assist kjørefeltassistent er standardutstyr og kan forhindre at bilen 
utilsiktet forlater kjørefeltet. Systemet registrerer veioppmerkinger ved hjelp av et 
kamera. Straks systemet registrerer at bilen utilsiktet forlater kjørebanen, varsles 
føreren av kjørefeltassistenten som griper korrigerende inn i styringen. Dette øker 
komforten og sikkerheten under kjøring, spesielt på lange og monotone 
kjøreturer.¹⁾ S

04   Side Assist feltskifteassistent fungerer i hastigheter fra 30 km/t og gjør det 
tryggere for deg å skifte kjørefelt. To radarsensorer bak på bilen registrerer 
områdene bak og ved siden av bilen (blindsonen), og systemet varsler deg om 
potensiell fare. Det gir lavere risiko for ulykker, fremfor alt på flerfeltsveier.¹⁾ O

Standardutstyr S Businessline B Highline H Ekstrautstyr O
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Lakkfarger

01 Pure White 0Q S

02 Habanero Orange metallic V9 O

03 White Silver metallic K8 O

04 Platinum Grey metallic 2R O

05 Dark Bronze metallic 2J O

06 Blue Silk metallic 2B O

07 Dark Moss Green metallic X1 O

08 Ruby Red metallic 7H O

09 Deep Black pearl 2T O

Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – dekor, setetrekk og lakkfarger
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Dekor og 
setetrekk

01 Dekor i titansølv -

02 Dekor i Checkered Flag Titanium B

03 Dekor i Dark Grid H

04 Rhombus stoffsetetrekk, titansort BG -

05 Lasano stoffsetetrekk, titansort BG B

06 Lasano stoffsetetrekk, Storm Grey FY O

07 Setetrekk i viennaskinn, titansort BG O

08 Setetrekk i viennaskinn, Storm Grey FY O

09 Setetrekk i viennaskinn, safranoransje NY O

 10 Setetrekk i Art Velours mikrofleece, titansort BG H

 11 Setetrekk i Art Velours mikrofleece, Storm Grey FY O

Av trykktekniske årsaker må fargene på disse sidene bare betraktes som veiledende. Det er ikke mulig å gjengi fargene slik de er i virkeligheten. 
Setene som er avbildet, er modellens standardseter. De kan avvike fra seter av høyere kvalitet som leveres som ekstrautstyr. 

Standardutstyr S Businessline B Highline H Ekstrautstyr O Tilbys ikke i Norge -
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15Den nye Volkswagen Tiguan Allspace – felger og motorer

Motorer
Bensinmotorer 180 hk (132 kW) TSI

4MOTION
220 hk (162 kW) TSI
4MOTION

Drivstofforbruk, l / 100 km¹⁾
Med manuell girkasse: – –
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring – –
Med DSG direktekoblingsgirkasse: 7-trinns 7-trinns
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring –*/–*/–* –*/–*/–*
CO₂-utslipp ved blandet kjøring, g/km¹⁾
Med manuell girkasse: – –
Med DSG direktekoblingsgirkasse: –* –*

Dieselmotorer 150 hk (110 kW) TDI SCR²⁾
4MOTION

190 hk (140 kW) TDI SCR²⁾
4MOTION

240 hk (176 kW) TDI SCR²⁾
4MOTION

Drivstofforbruk, l / 100 km¹⁾ 
Med manuell girkasse: – – –
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring – – –
Med DSG direktekoblingsgirkasse: 7-trinns 7-trinns 7-trinns
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring 6,8/5,3/5,9 6,7/5,3/5,9 7,7/5,8/6,5
CO₂-utslipp ved blandet kjøring, g/km¹⁾
Med manuell girkasse: – – –
Med DSG direktekoblingsgirkasse: 153 153 170

 1)  Verdiene er beregnet iht. foreskrevne målemetoder. Verdiene refererer ikke til en enkelt bil og er heller ikke en del av tilbudet, men utgjør et 
grunnlag for å sammenligne forskjellige biltyper. Drivstofforbruk og CO₂-utslipp er ikke bare avhengig av effektiv utnyttelse av drivstoffet, men 
også av kjøreforhold og andre ikke-tekniske faktorer (for eksempel betingelser i omgivelsene). Ekstrautstyr og tilbehør (påmonterte deler, dekk 
osv.) kan endre relevante verdier som vekt, rullemotstand og aerodynamikk. I tillegg til vær- og trafikkforhold kan dette påvirke forbruks- og 
ytelsesverdiene. Når det er angitt omtrentlige verdier for drivstofforbruk og CO₂-utslipp, er det fordi dette avhenger av dekkdimensjon og 
ekstrautstyr. Ta kontakt med din Volkswagen-forhandler for mer informasjon.

2)  Selective Catalytic Reduction-systemet har et ekstra driftsmiddel (AdBlue) som må etterfylles av deg eller din Volkswagen-forhandler etter en 
bestemt kjørelengde. Du finner nærmere informasjon i de tekniske dataene og i prisinformasjonen.

Opplysninger om ytelse og forbruk tar utgangspunkt i bruk av svovelfri ROZ 95 iht. DIN EN 228. Blyfri 95 ROZ med en etanolandel på maksimalt 10 % 
(E10) kan også brukes. Du finner mer informasjon om E10-drivstoff på www.volkswagen.no og www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. *Ikke tilgjengelig ved trykk av brosjyre.
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Felger og 
dekk

01 17-tommers Montana lettmetallfelger¹⁾ -

02 17-tommers Tulsa lettmetallfelger B

03 18-tommers Kingston lettmetallfelger H

04 18-tommers Nizza lettmetallfelger O

05 19-tommers Victoria Falls lettmetallfelger O

06  19-tommers Auckland lettmetallfelger, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ -

07  20-tommers Kapstadt lettmetallfelger, Volkswagen R²⁾ -

08  20-tommers Kapstadt lettmetallfelger, Volkswagen R²⁾ O

Av trykktekniske årsaker må fargene på denne siden bare betraktes som veiledende. 
Det er ikke mulig å gjengi fargene på felgene slik de er i virkeligheten.

 1)  Kan også leveres for vinterdekk.
2)  Leveres fra Volkswagen R GmbH. Du finner mer informasjon på www.volkswagen.com.

Biler fra Volkswagen leveres med sommerdekk som standard. 
I Norge skal det brukes vinterdekk når føreforholdene tilsier det. Ta kontakt med din Volkswagen-forhandler for nærmere informasjon. 

Standardutstyr S Businessline B Highline H Ekstrautstyr O Tilbys ikke i Norge -
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Den nye Volkswagen Tiguan Allspace
7X5.1196.71.36 · Trykket i Tyskland 
Det tas forbehold om endringer. Utgave: August 2017
www.volkswagen.no

Din Volkswagen-forhandler

Bilene i denne brosjyren er delvis utstyrt med ekstrautstyr. Alle opplysninger om utstyr og 
tekniske data gjelder for Norge og var de som gjaldt ved trykking av denne brosjyren. Du får 
mer informasjon hos din Volkswagen-forhandler. Med forbehold om endringer. BlueMotion®, 
DSG® og TSI® er i Tyskland og flere andre land registrerte varemerker for Volkswagen AG og 
selskaper som inngår i Volkswagen Group. At et varemerke ikke er merket med ® i denne 
brosjyren, betyr ikke uten videre at det ikke er et registrert varemerke, og/eller at dette 
varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG.
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